cosine

ontwikkelt en bouwt geavanceerde meetsystemen voor ruimtevaart, wetenschap en
industrie. cosine is een groeiend, internationaal opererend bedrijf met 40 medewerkers waarvan de
meesten met een academische, natuurkundige of technische opleiding.
cosine’s kracht ligt in het vinden van innovatieve oplossingen voor complexe technologische
problemen. Ter versterking van ons jonge, internationale team zijn wij op zoek naar een

Laboratorium Technician (1.0 FTE)
Functie profiel
In onze hoogwaardige laboratorium en cleanroom omgeving ben je, na een opleidingsperiode,
verantwoordelijk voor de productie, assemblage en inspectie van onze op Silicium wafers gebaseerde
optische producten.

Taken
•

Je bereidt het werk voor en stelt machines in

•

Je voert zowel manuele als machinale stappen van het productieproces uit als ook het
voorbereiden en uitvoeren van chemische processen

•

Je bent verantwoordelijk voor correcte en tijdige uitvoering van de toegewezen productie
opdrachten

•

Je combineert technische en manuele vaardigheid met een sterk kwaliteitsbewustzijn

•

In samenwerking met je collega’s doe je voorstellen voor verbeteringen van kwaliteit en
efficiëntie

•

Je draagt zorg voor orde en netheid op de werkplek

•

Je hebt oog voor detail en werkt secuur

•

Je documenteert het assemblage proces en rapporteert over productie en de kwaliteitsborg

•

Werken in cleanroom (met cleanroompak) vormt voor jou geen probleem

Wij vragen
Minimaal een HBO/HLO werk en denkniveau.
Ervaring in het werken van een laboratorium en cleanroom omgeving en/of technische en chemische
kennis is een pré.
Goede kennis van de Engelse taal in woord en geschrift.

Wij bieden
Naast een uitdagende baan biedt cosine volop mogelijkheden om door te groeien binnen een bedrijf
met een zeer interessante technologie.
Marktconforme primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Solliciteren
Denk jij onze ideale kandidaat te zijn stuur dan je motivatie en CV naar recruitment@cosine.nl
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Kim van Straeten via tel. 071 5284962
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